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Kilenc- és harminchat gólos különbség
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Érdi VSE–Zsámbéki SK 5-0 (2-0)

Kettõs gyõzelem Kiütéses hazai siker

Pilmayer Márta kiváló játékkal és 77 góllal járult hozzá a sikerhez
Kupameccsen és bajnoki találkozón szerepeltek az érdi
kézilabdázó hölgyek az elmúlt
héten – mindkettõn sikerrel.
Kilencgólos gyõzelmével a legjobb nyolc közé jutott a Érd
a Magyar Kupában – igaz, az
csak januárban derül majd ki,
hogy ki lesz az ellenfél a négyes
döntõbe jutásért.
A Fõgáz-Gázmûvek MTE
elleni kupamérkõzésen az elsõ
perctõl határozottabb és pontosabb játékot nyújtottak az
érdiek a vendégeknél. Aztán
jött a menetrendszerû hullámvölgy, és kilenc perc alatt számtalan ziccerbõl csak egy érdi
gól született, így öt gólra jött
fel a Gázmûvek. Kedves László
idõkérése után visszaállt a világ
rendje: Szrnka Hortenzia ezúttal
is parádésan és rendkívül pontosan játszott, tizenegy találatig
jutott, míg a csapat legfõképp a
gyors indulásainál helyenként
ámulatba ejtõ dolgokat mûvelt.
ÉTV-Érdi VSE–FõgázGázmûvek MTE 37-28 (19-12)

Érd, Treff Sportcentrum, 300
nézõ
Játékvezetõk: Kóródi Beáta,
Major Gábor
Versenybíró: Fülöp György
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó,
Richter Bernadett,
Schneck Réka, Török Petra,
Szrnka Hortenzia 11 (4),
Gálhidi Zsuzsanna 1, Balog
Beáta 2, Õri Cecília 4, Gyetván
Krisztina 7, Pilmayer Márta 7,
Pádár Margó 1, Németh Helga
4.
Hétméteresek: 4/4, illetve 1/0.
Kiállítások: 8 perc, illetve 2
perc.
A szombathelyiek elleni
bajnoki meccsen mindenki
könnyed, nagyarányú hazai
gyõzelmet várt, ám nem
így kezdõdött a találkozó.
A hatodik percben 3-1-re vezettek a vendégek, de egy perc alatt
egyenlíteni tudtak az érdiek,
aztán pedig beindult a gépezet:
a 20. percben 14-4‑et mutatott
az eredményjelzõ. A félidõre
tetemes elõnyre tett szert a
hazai együttes, köszönhetõen
elsõsorban a két villámgyors
szélsõ, Pilmayer Márta és Balog

Támogatási megállapodás

a Dunarent Kft.-vel

A női kézilabda-szakosztály részéről
Tekauer Norbert szakosztályelnök,
míg a Skoda autók érdi forgalmazója,
a Duna Autóház részéről a tulajdonos
Dunarent Kft. ügyvezetője, Sztancsikné
Kocsi Erzsébet írt alá egy nyolc hónapos
támogatási megállapodást.

Beáta indulásainak és befejezéseinek. Amikor pedig az
ellenfél jutott lövéshez, akkor
a remek napot kifogó két fiatal kapus, Richter Bernadett és
Schneck Réka hatástalanították a kísérleteket. Így aztán a
meccs végéig jó hangulatban
játszó, felszabadult érdi csapatot láthatott a pályán a rendkívül lelkes szurkológárda. Aki
eljött, egészen biztos, hogy jól
érezte magát, nem volt ugyanis rosszul játszó érdi játékos
ezen a napon, mindenki lõtte
a gólokat.
ÉTV-Érdi VSE–Szombathelyi
ESE 48-12 (21-7)
Érd, Treff Sportcentrum, 350
nézõ
Játékvezetõk: Heim Attila,
Jolántai Csaba
Versenybíró: Sloszka Ernõ
ÉTV-Érdi VSE: Megyes
Ildikó, Richter Bernadett,
Schneck Réka, Török Petra 4,
Szrnka Hortenzia 4, Gálhidi
Zsuzsanna 6, Balog Beáta 9,
Õri Cecília 6, Gyetván Krisztina
5, Pilmayer Márta 7 (2), Pádár
Margó 4, Németh Helga 3.
Hétméteresek: 2/2, illetve 2/2.
Kiállítások: 6 perc, illetve 12
perc.
Végeredményben tehát nyolc
játéknap után a maximálisan
megszerezhetõ 16 ponttal vezeti az ÉTV-Érdi VSE a tabellát,
és a gólkülönbség is látványos:
307-173. A következõ mérkõzés
a Kispesti AC ellen lesz november 15-én, vasárnap délután 5
órakor a Spartacus Kõér utcai
sportcsarnokában.

Gyászszünet elõzte meg a
mérkõzést. Sós József, az Érdi
VSE elnökségi tagja, a labdarúgó-szakosztály hosszú éveken
keresztül fõ támogatója 64 éves
korában elhunyt. A szurkolók
és a játékosok tisztelegtek emléke elõtt.
Nagy rohamokkal kezdett a
hazai labdarúgócsapat és talán
ennek is volt köszönhetõ, hogy
a kinyílt védelem mellett az elsõ
veszélyes helyzetet egy kontra
végén a vendégek alakították ki.
Ez nem zavarta meg az érdieket,
és a vezetés megszerzésére nem
kellett sokat várni. A 17. percben Kádár átívelt labdáját Márki
középre adta és Csorba közelrõl
a hálóba lõtt: 1-0. Továbbra
is fölényben játszott a hazai
csapat, a vendégek jobbára a
védekezéssel voltak elfoglalva,
viszont kontráik igen veszélyesek voltak. A megnyugtató
elõny megszerzésére továbbra
is nagy erõket mozgósított a
hazai csapat, aminek meg is lett
az eredménye. A 33. percben az
ellenfél térfelén Flórián szerzett
labdát, majd néhány lépés után
27 méterrõl óriási gólt lõtt a
kapu jobb felsõ sarkába: 2-0.
Ritkán látható bomba gól volt.
A második félidõt nagy kedvvel és szép játékkal kezdte az
érdi csapat, a kérdés csak az
volt, mikor törik meg a szívósan
küzdõ vendégek ellenállását.
A 60. percben Szauter kihasználva a zsámbéki védelem
bizonytalanságát, megszerezte a hazaiak harmadik gólját:
3-0. A biztos vezetés birtokában Miskovicz Bálint, a csapat
edzõje néhány percen belül
hármas cserét hajtott végre,
lehetõséget adva az egyébként

kevesebb játéklehetõséghez jutó
fiatal játékosoknak is. A cserék
nem törték meg a hazai csapat
lendületét és szép támadásaikat a nézõk többször is tapssal
jutalmazták, és hogy a gól se
maradjon el, arról a 73. percben
Hegedûs gondoskodott, aki a
védõk közül kilépve a kapust
is kicselezve lõtt a kapuba: 40. A még fölényesebb hazai
gyõzelem a mérkõzés utolsó
perceiben alakult ki. A 89. percben Hegedûs visszagurított labdáját Márki 16 méterrõl a kapu
bal sarkába lõtte: 5-0. A hazai
csapat szép és eredményes
játékát a szurkolók vastapssal
köszönték meg.
Érdi VSE–Zsámbéki SK
5-0 (2-0 )
Érd, 200 nézõ
Vezette: Mocsári Tamás
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf A.,
Jakab Á., Horváth L., Dukon
G. – Kádár Zs. (Hegedûs Cs.),
Flórián Á., Gál L., Márki D.
– Szauter I.(Herczog Gy.), Csorba

Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítjük, hogy 2009. november
közepétől az Érd, Szent István tér 1. szám
alatt megnyíló tanuszodában úszásoktatás
indul gyerekek részére. Várjuk szeretettel
óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését délutáni foglalkozásainkra, hogy
helyben megismerhessék a víz és az úszás
élményét.
Célunk, hogy
kedvező áron,
magasan képzett
szakoktatóink
révén személyre
szabott, kezdő és
haladó csoportos

P. (Cservenka G.)
Edzõ: Miskovicz Bálint
Gólszerzõk: Csorba P., Flórián Á.,
Szauter I., Hegedûs Cs., Márki D.
Sárga lap: Kádár Zs., Herczog Gy.
Jók: Dukon G., Gál L., Flórián Á.

Miskovicz Bálint, az Érd
edzõje ezúttal elégedettnek
tûnt:
– Teljesen megérdemelt a csapat ilyen arányú gyõzelme is.
A második gól után felszabadultan és gólra törõen játszottunk,
ennek meg is lett az eredménye.
Külön öröm számomra, hogy a
becserélt játékosok azt nyújtották, amit várni lehet a cseréktõl.
Ezek után kellõ önbizalommal
készülhetünk az utolsó két bajnokira.
A 12. fordulóban, november
14-én, szombaton 13 órakor a
jelenleg elsõ helyen álló Újpest
II látja vendégül az Érdi VSE-t,
majd az utolsó, a 13. fordulóban
a második helyezett Mór ellen
lép pályára hazai környezetben
a csapat. 
Harmat Jenõ
rendszerben szakszerűen és biztonságosan
tanulhassák meg gyermekeink a különböző
úszásformákat az egyik legegészségesebb
sportágban.
A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000
Ft/fő, mely tartalmazza a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszodai belépőt is.
Csoportok részére kedvezményes szállítást
is biztosítunk.
Reméljük, hogy szervezésünkben sok új
úszóreménységgel fog Érd városa is gazdagodni és sokan érzik majd magukénak
gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges mozgásformát.
Munkatársunk, Fülöp Henriett várja
jelentkezését vagy érdeklődését a 0620/221-5502-es telefonszámon.

